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A Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség programja

10+1 ELEM

A

A VÍZI TURIZMUS TÁRSADALMI BEÁGYAZÓDÁSÁNAK MÉLYÍTÉSÉRE

„ha valami úgy kezdődik, hogy lemégy a vízpartra és ott jól érzed  
magad, akkor az egy örökké tartó szerelem lesz az életedben...”
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PREAMBULUM

~
A Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség alapítói és tagjai számára a vízi túrázás, a szabadidős vízi sportok  

űzése nem csupán egyszerű kirándulás és sportolás, hanem ennél  sokkal  több:  egy olyan  erő melynek  

komplex személyiségformáló és társadalomépítő hatása, messzi múltba nyúló magyar vízi kultúrát megőrző  

szerepe van.

Számunkra a „vízenjárás” népszerűsítése, a gyermekek és fiatalok vízre nevelése, hazánk vízi kultúrájának  

megőrzése  és  megismertetése  olyan  feladat,  amely  többünk  számára  évtizedekkel  ezelőtt  kezdődött  és  

együttes erővel, szövetségünk minden kapacitásával végzendő a jelenben és folytatni kell a jövőben egyaránt:  

ez kötelességünk és felelősségünk!

A programunkkal meg szeretnénk mutatni azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, miképpen gondoljuk céljaink 

elérését, mely problémákat azonosítottunk be a vízi túrázás és a vízi turizmus témakörében. Mindezeken kívül  

szükségesnek látjuk egy olyan komplex, hosszú távú terv elkészítését is, amely ez eddig ilyen formában (vagy  

talán semmilyen formában) nem készült el.

A  programunk  „él”,  tehát  egy  komplex,  szerves  rendszer,  elemei  nem  állandóak,  a  köztük  lévő  kötés  

folyamatosan változik, újabb elemekkel egészülhet ki és ezért időnként felülbírálatra, módosításra szorul. 
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I. ELEM: GYERMEKEK ÉS FIATALOK VÍZI ÉLETMÓDRA VALÓ RÁ (VISSZA) VEZETÉSE

~
A gyermekekkel a vízen és a vízparton játszva, túrázva megszerettetni a természetet és a sportot...

„Minden a jövő nemzedékén, a gyermekeken múlik! Hazánkban évtizedes hagyományai  

vannak a gyermek, iskolai vízi túrázásnak. A vízi úttörők nagyobb, később a víz cserkészek  

már ugyan kisebb számban, de szervezetten járták a vizeinket nagy, sok személyes „örsi  

csónakjaikkal”. A jól működő vízparti táborokból, csónakházakból indulva öreg "kapitányaiktól"  

szívták magukba a vízi mesterséget, a táborozás tudományát. Mára ez szinte teljesen eltűnt,  

minden lepusztult, a vízről eltűntek a gyermekek és már a szüleik is csak mesélik a régi idő  

történeteit...”

✔ Szeretnénk visszaállítani (visszaállíttatni) az államilag támogatott gyermek vízi közösségeket, 

újjáépíteni a vízparti csónakház-mozgalmakat.

✔ Fel kell újítani a vízparti, leromlott állapotban lévő gyermektáborokat és vissza kell adni őket az 

iskoláknak, gyerekcsoportoknak

✔ Teret kell teremteni a családoknak ahhoz, hogy megismerhessék a vízi kultúránkat és vízi sportjainkat 

egyaránt.

Szövetségünk  az  élére  állt  a  Minden  Gyermek  Tanuljon  meg  Úszni,  Evezni  és  Kerékpározni 

mozgalomnak, mely egyik alapító tagunk „gyermeke”. Emellett elindítottuk az Együtt a Vízen – adományozz  

vízitúrát jótékonysági  kampányt,  melyben  arra  kérjük  a  partnereinket,  hogy  vizsgálják  át  szabad 

kapacitásaikat, és erejükhöz mérten túráztassák a rászoruló gyermekeket kedvezményesen vagy ingyen.
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II. ELEM: A "VÍZENJÁRÁS TUDOMÁNYÁNAK" SZÉLES KÖRŰ MEGISMERTETÉSE 

~
Az információ és a tudás megosztása alapvető feladatunk

a "vízenjárás" nemzeti tudományunk és értékünk, mely évszázadokon keresztül segítette  

hazánk lakosságának jó részét abban, hogy eltarthassa saját magát, családját. A híres  

halász és pákásztörténelmünk mellett mára a világ egyik legsikeresebb vízi sportoló  

nemzete is lettünk... 

Jelenleg ez a tudomány a fejekből elveszni látszik és ami életben tarthatná, az jórészt  

megsemmisült, vagy eltérő ideológiától vezérelve szétverték (lásd: vízi gyermek  

mozgalmak, csónakházak, stb…). Ezt a tudományt újra be kell vinni az iskolákba és össze  

kell kapcsolni az iskolai tananyaggal. 

✔ Oktatási tananyagokat fejlesztünk diákok és tanáraik számára, illetve el kell készíteni a vízitúra vezető  

képzés komplex anyagát, és ezt akkreditáltatni kell, méghozzá komoly és valós szakmai háttérrel és 

jogharmonizációval!

✔ Olimpiai  bajnok  elnökünk  segítségével  a  maximális  szakmai  támogatást  adunk  a  kenuzás  

oktatásában

✔ Kenus iskolát indítunk, edzőtáborokkal és edzésekkel segítjük a kenus technikák elsajátítását.

✔ Igény szerint együttműködünk a többi sportági szakszövetséggel hasznos tananyagok fejlesztésében

Számtalan  kiadvány  készült  el  általunk  vagy  tagjaink  által,  amely  oktatási,  vízi  kulturális  és  néprajzi  

témakörökkel foglalkozik. Ezeket folyamatosan fejlesztjük, készítünk újakat illetve belső pályázati rendszerünk  

segítségével ösztönözzük tagjainkat arra, hogy készítsék el saját anyagaikat – hozzák nyilvánosságra ezeket.

Horváth Csaba DR-VTSZ elnök, olimpiai és világbajnok kenus speciális kenus iskolai programmal segíti a 

kenus utánpótlás képzést és tanítja a gyermekeket és felnőtteket a biztonságos és technikás kenuzásra.
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III. ELEM: A VÍZPARTI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZI GONDOLKODÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, TÁMOGATÁSA - 
HELYI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE

~
a helyi erő és összetartás fontossága elvitathatatlan. 

a vízparti önkormányzatoknak a vízpartot és vizet hasznos közösségi térként,  

sportpályaként, településre bevezető útként kell kezelnie... Kikötő, induló és  

pihenőhelyeket kell építeni, a vízről érkezők számára a települést láthatóvá, elérhetővé kell  

tenni! (információs táblák, irányjelzők, stb…)

✔ Pályázatokkal és szakmai munkával, javaslatokkal segítjük a vízparti önkormányzatokat.

✔ Lobbizunk amellett, hogy minél több önkormányzat fejlessze a vízparti infrastruktúráját saját 

lehetőségeinek keretén belül.

✔ Létrehozzuk a vízparti települések tanácsát, érdek képviseleti szervként.

✔ Vízi kultúrházakat építünk, fejlesztünk

✔ Víz-csöppek néven egyedülálló hálózatépítési mozgalmat indítottunk

A települések döntéshozóival meg kell értetni azt, hogy a víz és partja szerves része a településnek, nem  

feltétlenül  csak  egy  kockázati  tényező,  amellyel  csak  árvízkor  kell  foglalkozni  és  kárt  okoz  a  település  

értékeiben.  A  víz  és  vízpart  hasznos  közösségi  tér  lehet,  ahol  a  vizet  szerető  családok  jóérzéssel  

tevékenykednek, sportolnak, pihennek, építik emberi kapcsolataikat és kötelékeiket. A Víz-csöppek hálózat 

erre kínál megoldást és ad elképzeléseket.

A Víz-Csöppek hálózat általános céljai

• Helyi értékőrzés és értékteremtés;

• Nyitott társadalmi kapcsolatok erősítése;

• Érték alapú közösségfejlesztés;

• Aktív turizmus, életmód turizmus fejlesztés;
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• Regionális és régióközi együttműködések megerősítése

A vízi és szárazföldi turizmus fejlődése, a vízi kultúra életben tartása és népszerűsítése, a népi hagyományok,  

népi (vízi) mesterségek megőrzésének elősegítése és ezek megismertetése, a környezet védelme, a hálózat  

által  érintett települések fejlődése, az azokon élő polgárok életszínvonalának növelése. Cél a régióban és  

annak  vonzáskörzetében  lévő  iskolák  tanulóinak  és  tanárainak  lehetőséget  teremteni  arra,  hogy 

megismerhessék a környezetüket, ebben a környezetben űzhető sportokat (elsősorban vízi sportok, lovaglás,  

kerékpározás)  és  mindezeket  az  iskolai  tanórák  (és  az  új  Köznevelési  Törvényben  megfogalmazott  

mindennapos  testnevelés)  keretén  belül  a  saját  lakókörnyezetükben  minél  magasabb  szinten  űzhessék.  

Általános  cél  mindezek  mellett  még  a  határon  átnyúló  közös  fejlesztések  megvalósítása,  biztonságos  

túraútvonalak kialakítása és az átjárhatóság biztosítása.

Kiemelkedően fontos cél az együttműködés megteremtése, a közös gondolkodás, a hálózat működése közben  

érintett  területek  egyensúlyba  hozása  (mint  pl.  turizmus  és  környezetvédelem,  fejlődés  és  

hagyományőrzés…).
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IV. ELEM: A VÍZI TURIZMUS, MINT TURISZTIKAI TERMÉK MEGJELENÉSE

~
a vízi túrázás és a vízi turizmus is legyen jelentős turisztikai terméke Magyarországnak

a bor, wellness és egyéb, államilag támogatott turisztikai termékek mellett a vízi  

turizmusnak is meg kell jelennie az országos turisztikai termékkínálatban, államilag  

támogatott reklámokkal. Az országimázs-reklámokból szinte teljes mértékben hiányoznak a  

vízi turisztikai attrakciók, a szolgáltatók nagy része megkérdezésünk szerint nem találkozik  

ilyen jellegű állami szerepvállalással.

✔ Megalkotjuk a vízi turisztikai terméket!

✔ Szakmai  munkánk  és  lobbitevékenységünk  következtében  a  vízi  turizmust  "felemeljük"  a  többi  

országos turisztikai termék mellé. (Wellness, bor, stb...)

✔ Országos vízi turisztikai termékkoncepciókat alakítunk ki tagszervezeteinkkel és más együttműködő  

partnerekkel

✔ Megírjuk és előkészítjük a vízi turizmussal kapcsolatos szakmai anyagokat

✔ Részt kívánunk venni a Bejárható Magyarország Program további fejlesztésében

A vízi turizmus és a vízi túrázás egy olyan komplex és földrajzilag országosan űzhető szabadidős elfoglaltság,  

amely megérdemelné azt,  hogy elfoglalja méltó  helyét azok között  a turisztikai  termékek között  melyeket  

országimázs építésre használnak és államilag óriási támogatást kapnak. (Bor, wellness, lovas, stb…) 

Fel kívánjuk hívni az állami döntéshozók figyelmét arra, hogy támogassanak országos vízitúrás kampányokat,  

ahol  magát  a  vízi  túrázást  propagálják  és  együtt  kívánunk  működni  ennek  megtervezésében  és  

lebonyolításában.
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V. ELEM: A VÍZI TURIZMUS, MINT KIEMELT NEMZETI ÉRTÉK 

~
Legyen a klasszikus vízi túrázás és útvonalai kiemelt nemzeti érték

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 2012.  

áprilisában fogadta el az Országgyűlés, amely ugyanazon hónapban kihirdetésre került.  

Ezt követően 2012. októberében 16 taggal megalakult a Hungarikum Bizottság. 2013.  

április 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete a magyar nemzeti  

értékek és a hungarikumok gondozásáról.(forrás: www.hungarikum.hu)

✔ Javasolni fogjuk, hogy a klasszikus vízi túrázás kerüljön be a kiemelt nemzeti értékeink közé

✔ Javasolni fogjuk, hogy a hazánk egyes régióiban jellegzetes vízi eszközök, szerszámok legyenek 

nemzeti értékek 

✔ Távoli célként legyen a vízi túrázásból vagy egyes elemeiből hungarikum.
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VI. ELEM: FOLYAMATOS ESZKÖZFEJLESZTÉS ÉS HAZAI GYÁRTÁS TÁMOGATÁSA

~
Pénz-paripa-fegyver – ebből is a paripa

✔ a már megalakított Vízi Eszközgyártó Klaszterünket támogatjuk, erősítjük

✔ lobbizunk amellett, hogy a hazai szolgáltatók hazai vízitúrás eszközöket vásároljanak

✔ PR, marketing támogatás (weboldalakat készítünk igény szerint)

✔ új technológiákat próbálunk meg behozni külföldről

Támogatjuk és segítjük a hazai eszközgyártókat abban, hogy olyan magyar vízitúrás termékekkel lássuk el  

hazánk  túrázóit,  szolgáltatóit,  melyek  jó  minőségűek,  ár-érték  arányban  jobbak,  de  legalább  felveszik  a  

versenyt a külföldi termékekkel, biztonságos és család barát eszközök. 

Ezeknek az eszközöknek a nagy számosságú piacra kerülése  erősíti  a  gyártókat,  beszállítókat,  erősíti  a  

nemzetgazdaságot és a magyar csónaképítő hagyományokat.

Magyar gyártású csónakokban, kenukban, kajakokban szeretnék vízitúrázni, magyar lapátokat fogva magyar  

mentőmellényekben evezve...
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VII. ELEM: KERESKEDELMI CÉLÚ SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSA

~
Pusztán az egyesületekkel és klubokkal, tehát civil szervezetekkel turisztikai terméket  

menedzselni, fejleszteni nem lehet, hiszen a civil szervezetek más identitással  
rendelkeznek, más a céljuk, elhivatottságuk.

A kereskedelmi célú vízitúrás szolgáltatók (szállásadók, túraszervezők, kölcsönzők, stb...) vezetik, irányítják a 
hazai vízi turizmust. Ezen szolgáltatók a Magyarországon vízitúrázók akár 80-90%-val is kapcsolatban 
állhatnak ezért vezérszerepük elvitathatatlan. (példa: egy jól menő vízitúrás szervező vállalkozás egy évben 
akár 1000 főt is túráztathat önerőből, ez egy átlagosnál felkapottabb civil szervezetnél is elképzelhetetlen).

Szövetségünk elhivatott a kereskedelmi célú vízitúrás szereplők támogatásában, tiszteletben tartva az üzleti 
érdekeket. 

✔ Fejlesztéseinket minden esetben úgy hajtjuk végre, hogy ez ne csak a civil szférára, hanem 
kereskedelmi ágazatra is (jó) hatással legyen

✔ Klasztert alapítunk, hogy a szervezők és szállásadók is érdek-képviseleti szervezetet találhassanak

✔ Folytatjuk az évek óta elkezdett ingyenes vízitúrás táborhely kereső rendszer működtetését – 
www.viziturazz.hu

Összefogásra és együttműködésre szeretnénk rábírni minden vízitúrában érintett szereplőt, úgy is, ha 
egyébként egymásnak konkurenciái. Hisszük, hogy lehet az üzleti érdekeket szem előtt tartva közösen 
dolgozni a közös ügy érdekében.
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VIII. ELEM: JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET HARMONIZÁLÁSA

~
Ami leginkább érint minket, vízi túrásokat: a Hajózási Szabályzat.

A jelenlegi Hajózási Szabályzat nem segíti elő a kézi hajtásúak biztonságos vízi  
közlekedését, mindezek mellett a vízitúra vezetéssel kapcsolatos szabályzás is hibás,  

elhamarkodottan íródott. Hiányoznak a kézi hajtásúaknak szóló vízi-kresz táblák,  
figyelmeztető jelzések is. Ezek természetesen hatással vannak a többi vízen közlekedőre,  

a nagy hajókra, személy és teherszállítókra egyaránt.

✔ Fel kell tárni a jelenlegi szabályozás hibáit és javaslatokat tenni ezek megváltoztatására.

✔ Döntés  előkészítőként  részt  kell  vennünk  a  vízitúrázókat  érintő  jogszabályok  megírásakor,  
együttműködve a többi szakmai szervezettel.

✔ A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsban való részvételünk legyen még hangsúlyosabb.

A megfelelő jogszabályi környezet napjainkban legalább annyira fontos számunkra, mint a jó vízállás vagy a jó  
idő. A jogalkalmazó szervek (vízi  rendészet)  korrekt módon járnak el  a HSZ betartatásával  kapcsolatban,  
azonban a szabályzat megalkotói nem megfelelően és nem elég hatékonyan egyeztettek a vízi  túrásokra  
vonatkozó jogi szabályozások megalkotásakor. 

Létkérdés,  hogy olyan szabályzat  „margóján”  kelljen élnünk a  vízen,  amit  mi  vízitúrások is  betarthatónak  
gondolunk – és természetesen be is tartunk. Ennek elérése olyan és akkora méretű és összetettségű feladat,  
melyet  csak  közösen,  más  szakmai  szervezetekkel  (Magyar  Kajak-Kenu  Szövetség,  Magyar  Evezős  
Szövetség, Magyar Természetjáró Szövetség) együttműködve tudjuk elképzelni a megvalósítását.
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IX. ELEM: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

~
Vizeink jó része határ vagy határ mentén kanyargó folyó, tó, vízi út, kiránduló ösvény... jellegénél fogva  

összeköt minket a szomszédos országokkal, így pozitív irányú fejlődést csak úgy érhetünk el, ha határon  
átnyúló fejlesztésekkel, együttműködésekkel erősítjük a nemzetek közötti „vízi” együttműködést.

✔ A Víz-Csöppek mozgalmunkat kiterjesztjük együttműködő határon túli vízparti településekre is. Erre a 
Szigetközben már elindult Víz-Csöppek mintaterületként szolgál majd.

✔ Szorosabb együttműködést tervezünk az Ister Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulással, végig a Duna mentén szeretnénk a két egymással szemben lévő 
partot összekapcsolni a vízen, a víz által.

✔ Határátlépő túrák szervezésével szeretnénk ösztönözni az szomszédos országok közötti vízi turizmus 
megindulását.

✔ Kapcsolatok erősítésével növeljük az adott régióban eltöltött vendégéjszakák számát is!

A nemzetközi kapcsolatok erősödése természetesen nem csak a vízitúrázás és a vízi élet eszmeiségének,  
hanem a vízi turizmusnak és a vízi turisztikában dolgozó szereplőknek is előrelépést, fejlődést és  gazdasági 
növekedést jelent.  Nő a látogatók,  turisták és ezáltal  a vendégéjszakák számra,  nő az ágazat  bevétele.  
Mindezek mellett a kapcsolt turisztikai ágazatokban is fejlődést generál.
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X. ELEM: DUNA-STRATÉGIA

~
A legfontosabb EU-s döntések egyike az életünkben

Az Európai Únió Duna Stratégiája a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó országok és régiók makro-regionális  

fejlesztési stratégiája és ezzel párhuzamosan kialakított akciótervek összessége. A stratégiát klasszikusan 4  

pillérre  (prioritási  területre)  és ezen belül  11 cselekvési  területre  osztják.  Mindegyik  cselekvési  területet  2  

ország  közösen  „irányít”  Magyarország  a  fenntartható  energia  használatának  ösztönzése,  vizek  

minőségének  helyreállítása  és  megőrzése,  illetve  a  környezeti  kockázatok  megőrzése  cselekvési 

területekért felelős.

A vízi túrázást leginkább érintő  „a kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való  

kapcsolatteremtésének előmozdítása (PA03)” terület Román és Bolgár irányítás alá került.

✔ Kidolgozzuk  a  Magyar  vízi  túrázás  és  a  Duna  Stratégia  kapcsolatát,  felépítjük  a 

kapcsolatrendszereket

✔ Román és Bolgár tagokkal közösen  belobbizzuk a hazai víz turizmust az ide vonatkozó cselekvési 

területek folyamataiba

✔ A lehető  legtöbb  cselekvési  területtel  kapcsolatba  hozzuk  a  vízi  túrázást.  Hisszük,  hogy  a  vízi  

kultúránkból építkező vízi túrázás szorosan kötődik a Duna Stratégia minden eleméhez.
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AZ ÖSSZETARTÁS EREJE!

~

„Egy hajóban evezünk” tartja a mondás, nem véletlenül. Nekünk, vízi embereknek egyértelmű, hogy a hajó, 
ami lehet egy egyszerű csónak vagy több száz tonnát szállító uszály, csak akkor és úgy halad jó irányba, ha a 
rajta élők összetartanak, együtt  és egymásért dolgoznak. 

Munkánk, céljaink és identitásunk minden apró eleme, részlete az összetartáson alapul, az összetartásról 
szól. Egyszer egy neves vízitúrás szervezet képviselője tette az alábbi kijelentést nyilvánosan: 

„amíg világ a világ a vízen sosem lesz béke!”

Szövetségünk tagjai, alapítói és támogatói hiszik és vallják, hogy a fenti mondatnak nem szabad igaznak 
lennie, békés egymás mellett éléssel, emberi léptékű tervekkel és korrekt megvalósítással kell a vízi túrát, mint  
a Magyar Nemzet egyik meghatározó kulturális elemét támogatni, segíteni és megismertetni a felnövekvő 
nemzedékekkel..

Minden hasonló témakörben munkálkodó szervezetet a barátunknak, partnerünknek tekintünk, ilyen 
összefüggésben a konkurencia kifejezés számunkra nem értelmezhető.

Hisszük, hogy a munkánk eredménye kimagasló hatással van az utánpótlásra és ezáltal versenysportokra, a 
természetjárásra és egyéb vízi „elfoglaltságokra”, megőrzi és ápolja a kultúránkat és feléleszti elfeledett vízi 
történelmünket
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SZÖVETSÉGÜNK ELÉRHETŐSÉGEI

Szakmai honlap: http://www.dr-vtsz.hu

Vízcsöppek honlap: http://vizcsoppek.dr-vtsz.hu

Vízitúrás táborhely kereső: http://www.viziturazz.hu

On-line turisztikai oldal: http://www.magyar-vizitura.hu

Központi elérhetőségek: office@dr-vtsz.hu, +36 20 515

Horváth Csaba elnök, olimpiai bajnok kenus: horvath.csaba@dr-vtsz.hu, +36 20 532-6352
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